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EDITAL PARA CREDENCIAMENTO / REGULAMENTO Nº 011/2019 

 

 
A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, entidade de direito público criada através da Lei 

Municipal nº 6334 de 07 de março de 2005, torna público por este CREDENCIAMENTO / 

REGULAMENTO, e DECLARA abertas as inscrições para o credenciamento de Grupos ou Bandas 

Musicais locais para o 2º Franca Rock. 

O evento será realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e Núcleo de Gestão do 

Gabinete nos dias 27 de julho– no horário das 13:30 às 00 horas e 28 de julho de 2019 -  no 

horário das 14 às 00 horas no Parque de Exposições Fernando Costa, Av. Dr. Flávio Rocha, 500, 

Franca/SP. 

 

01. Poderão participar do credenciamento Grupos ou Bandas Musicais locais do gênero musical 

rock; 

02. Não poderão participar da presente seleção membros da comissão de avaliação do presente 

credenciamento; 

03. As inscrições serão realizadas via e-mail, do dia 20/06/2019 ao dia 26/06/2019, através do 

preenchimento da ficha de inscrição anexa, devidamente preenchida e assinada pelo 

representante e apresentação de um ou mais vídeos, que deverão ser enviados  para o e-mail 

feacfranca@franca.sp.gov.br - com confirmação de recebimento e/ou inscrição na sede da 

FEAC, Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, 4ºAndar – Parque Francal, no 

horário das 08 às 17 hs. 

04.  Serão selecionados 13 Grupos ou Bandas Musicais por uma Comissão de Avaliação Técnica,  

05.  Serão classificados, considerando pontuação de 0 a 40 pontos, conforme os critérios abaixo. 

Em cada um dos itens será atribuída uma nota, para um total de 40 pontos, para ser 

classificado o proponente deverá atingir o mínimo de 21 pontos: 

- Repertório. Pontuação de 0 a 10 pontos;  

- Análise e avaliação do vídeo e ficha de inscrição que permitam a verificação da consistência e 

pertinência da proposta artística. Pontuação de 0 a 10 pontos; 

- Qualidade do vídeo disponibilizado para avaliação da qualidade geral da proposta musical e sua 

execução. Pontuação de 0 a 10 pontos; 

- Analise da concepção artística do grupos ou bandas, envolvendo performance de palco, figurino, 

empatia com o público, produção geral. Observar que esse item é verificável principalmente 

através da disponibilização de material de vídeo. Pontuação de 0 a 10 pontos; 

06. Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados os seguintes critérios de 

desempate: 

- maior tempo de banda (observado na ficha de inscrição) 

- persistindo o empate, deverá haver sorteio na presença dos envolvidos. 
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07. Será pago uma premiação aos 13 melhores colocados no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para a apresentação dos Grupos ou Bandas Musicais. O pagamento 

ocorrerá após a apresentação, em dias úteis, em conta corrente bancária dos Grupos ou Bandas 

Musicais; 

08. A apresentação ocorrerá nos dias 27 e/ou 28 de julho de 2019 no Parque Fernando Costa, 

conforme sorteio dos classificados, realizado pela Comissão de Avaliação Técnica, 

estabelecendo o horário de apresentação de cada proponente; 

09. A Apresentação será de no máximo 60 minutos; 

10. Os credenciados autorizam, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem e 

trabalhos na mídia, bem como materiais de divulgação a serem produzidos, tais como 

folders, folhetos, cartazes e etc, assim como coletivas de imprensa, entrevistas individuais, 

depoimentos com exclusividade para vídeo institucional e gravação despot promocional das 

apresentações artísticas para rádios, TVs, e outros meios que venham a ser determinados; 

11. O resultado do credenciamento será publicado no DOM – Diário Oficial do Municipio e no 

site da Fundação Esporte Arte Cultura. 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Análise Técnica. 

Franca/SP, 18 de junho de 2019. 

 

 

 

 
                    Marlon Danilo Centeno  Milton Querino dos Santos 
                          Presidente FEAC                          Núcleo de Gestão do Gabinete                 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA PROPOSTA ARTÍSTICA 
 
 
Por meio da presente, solicitamos inscrição no CREDENCIAMENTO PARA DE APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS NO 2º FRANCA ROCK e declaramos estarmos cientes de que a mesma implica a total 
concordância e cumprimento de todas as normas estabelecidas, bem como declaramos, sob as penas 
da lei, a veracidade da documentação e informações por nós apresentadas. Os proponentes declaram-
se cientes de que se encontram obrigados, sob as penalidades legais, a declarar a superveniência de 
fato impeditivo de habilitação. 
 
NOME DA ATRAÇÃO ARTISTICA (Nome Fantasia): 
NOME PERSONALIDADE JURÍDICA:  
Nº DO CNPJ:  
ENDEREÇO ATUALIZADO:  
FONE FIXO: 
CELULAR 01: 
CELULAR 02:  
E-MAIL INSTITUCIONAL 
 
TEMPO DE BANDA  
(comprovado através de mídias sociais, publicações em TV, rádio, recortes de jornais, revistas e outros) 
**Este item será utilizado para desempate  
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
ENDEREÇO ATUAL: 
CPF:  
RG:  
FONE FIXO:  
CELULAR 01:  
CELULAR 02:  
E-MAIL:  
DADOS BANCÁRIOS – BANCO: 
CONTA CORRENTE 
AGÊNCIA 
 
 
Li o presente o Credenciamento Público nº _____/______ e concordo com todos os termos ali 
determinados. 
DATA:     /     /     
 
 
 
ASSINATURA DO(A) PROPONENTE) 
  

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal - CEP: 14.403-125 – Franca/SP. 

Telefone: 3711-9354/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

DOCUMENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PROPONENTE 
 
PROPOSTA - A proposta artística deve conter os seguintes documentos e informações:  
a) Ficha de Inscrição da Proposta Artística preenchida e assinada – todos os itens são de 
preenchimento obrigatório (Anexo I); 
 
b) Descrição apresentando a história do grupo e/ou banda, a configuração de sua apresentação para os 
eventos, no que diz respeito ao número de participantes/componentes, elementos a serem 
apresentados, conteúdo musical e o que mais possa apresentar como identidade de sua apresentação;  
 
d) Áudio/vídeo da banda ou grupo musical durante apresentações anteriormente realizadas; 
 
OBS: A qualidade da mídia, bem como a dos arquivos para execução do áudio/vídeo é de total 
responsabilidade do proponente. 
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